ELECCIONS AL
PARLAMENT DE
CATALUNYA
2021

Mesures sanitàries
per als membres de les meses
electorals

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL

1. INFORMACIÓ GENERAL
Si teniu símptomes compatibles amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat per respirar,
mal de coll, mal de cap, vòmits, diarrea, pèrdua de gust o d’olfacte...) cal que us
quedeu a casa i que us poseu en contacte de seguida amb el vostre CUAP o que
truqueu al 061.
Recordeu que per tal de garantir la ventilació, als col·legis electorals les temperatures poden
ser més baixes del que és habitual en espais interiors. Per aquest motiu, es recomana portar
roba d’abric.
Per accedir al col·legi electoral cal portar la mascareta ben col·locada des de casa, cobrint
nas, boca i barbeta. Un cop al col·legi electoral es realitzarà control de temperatura als
membres de la mesa, que ha de ser inferior a 37,5ºC (sense haver pres cap antitèrmic).
Seguidament es proporcionarà el següent material de protecció* a cada mesa (veure
annex 1):





6 mascaretes FFP2 (2 per a cada membre, per tal que es pugui recanviar a la meitat
de la jornada)
3 pantalles facials
3 bates resistents a fluids
1 caixa de guants de nitril

Material de neteja, desinfecció i rebuig:




Solució alcohòlica per al rentat de mans
Desinfectant de superfícies (o solució hidroalcohòlica) per netejar la superfície
de les taules.
Tovalloles de paper d’un sol ús o capses de mocadors de paper (per aplicar la
solució hidroalcohòlica o desinfectant).

*Es recomana que cada seu electoral disposi d’un petit estoc de material addicional per a
qualsevol incidència o eventualitat.

2. INDICACIONS PER A LES VOTACIONS DE 19 A 20H
En aquesta franja horària votaran les persones que són contactes estrets, casos sospitosos
i casos confirmats. Per a garantir una adequada ventilació, es recomana mantenir
portes i finestres obertes durant tota la franja.
Les persones que accedeixin al col·legi electoral en aquesta franja horària és recomanable
que portin una mascareta FFP2 correctament col·locada.
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L’equip d’elevada protecció es col·locarà entre les 18.40 i 19.00 per torns, quedant sempre
dos membres per a la custòdia de l’urna i per seguir amb el procés electoral.

COL·LOCACIÓ DE L’EQUIP D’ELEVADA PROTECCIÓ

1. Rentat de mans amb solució alcohòlica (o aigua i sabó i eixugat amb tovallola de
paper d’un sol ús, en cas d’al·lèrgia a la solució alcohòlica).
2. Posar-se la bata.
3. Si no es portés posada, col·locar-se la mascareta FFP2 de manera que quedi ben
ajustada a la cara.
4. Posar-se els guants de manera que quedin per sobre els punys de la bata.
5. Si no es portés posada, col·locar-se la pantalla facial.

RETIRADA DE L’EQUIP

1. Treure’s la bata i els guants donant-hi la volta i evitant tocar la cara exterior. Fer-ne
una bola i llençar-ho a la bossa de residus proporcionada.
2. Rentar-se les mans amb solució alcohòlica (o aigua i sabó i eixugat amb tovallola
de paper d’un sol ús, en cas d’al·lèrgia a la solució alcohòlica).
3. Retirar la pantalla facial per al goma del darrere, sense tocar la cara exterior de la
pantalla. Llençar-la a la bossa de residus proporcionada.
4. La mascareta FFP2 es pot deixar col·locada per a l’escrutini. Si cal treure-la, es
retirarà agafant-la per la goma i sense tocar-ne la part del davant.
5. Rentar-se les mans amb solució alcohòlica (o aigua i sabó i eixugat amb tovallola
de paper d’un sol ús, en cas d’al·lèrgia a la solució alcohòlica).
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3. INDICACIONS PER A L’ESCRUTINI
Durant el recompte, es farà ús de la mascareta FFP2. Es poden utilitzar de guants d’un sol
ús. Es mantindrà la distància de seguretat. Es retiraran els guants en el moment d’acabar
el recompte. Es garantirà que en la sala on es fa el recompte hi ha un aforament equivalent
a 2,5m2 per persona i es manté la distància mínima d’1 metre.
És important no manipular la mascareta durant el temps que duri l’escrutini i, si cal fer-ho,
amb rentat de mans previ.
Un cop finalitzat l’escrutini caldrà dur a terme rentat de mans amb solució alcohòlica.

ANNEX 1. EQUIPAMENT I DISTÀNCIES DELS MEMBRES DE LA MESA

VOTACIONS 1920h

VOTACIONS 8-19h

Equipament
adequat

Distància entre
membre de la
mesa

ESCRUTINI

Mascareta FFP2
Pantalla facial
Solució alcohòlica

Bata resistent a
fluids
Mascareta FFP2
Pantalla facial
Guants d’un sol ús
Solució alcohòlica

Mascareta FFP2
Solució alcohòlica

1,5 metres

1,5 metres

1 metre
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ANNEX 2. RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE MATERIALS I ORGANITZACIÓ
DEL PUNTS DE VOTACIÓ. Per a més informació aquí.

Gestió de materials
El material d’oficina utilitzat pels/per les membres de la mesa (bolígrafs, marcadors, etc.)
ha de ser d’ús exclusiu per a cada un/a d’ells/es.
Els/les membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí seran els que retiraran
el paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran al votant que mostri el sobre per
comprovar que només n’hi ha un. Els votants situaran el vot a l’interior de l’urna.
Els equips de protecció individual es llençaran a la bossa de residus o d’escombraries
que s’ha facilitat juntament amb la resta de l’equipament. Aquesta bossa s’ha de gestionar
com a residu domèstic municipal.
Abans de manipular els sobre per la recollida de les actes, i sempre abans i després de ferne el lliurament, es farà una higiene de mans. El lliurament es farà minimitzant el temps de
contacte proper i en tot cas mantenint la distància mínima de seguretat d’1 metre.

Organització dels punts de votació
S’organitzaran els espais per tal d’evitar les aglomeracions en tot moment, establint circuits
de sentit únic que evitin haver de retrocedir per sortir, i també el creuament de persones.
Als espais tancats, inclosos els de votació, no es podrà superar un aforament d’1 persona
per cada 2,5m2.
S’establiran punts d’accés segur amb dispensador de solució alcohòlica i control de la
mascareta i la distància de seguretat entre persones.

2 de febrer 2021
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